
 

 

 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-159 

Pakruojis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 

punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Pakruojo rajono sporto centro nuostatus (pridedama). 

2. Įpareigoti Pakruojo rajono sporto centro direktorių įregistruoti 1 punkte nurodytus 

nuostatus teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 

d. sprendimą Nr. T-157 „Dėl Pakruojo rajono sporto centro nuostatų patvirtinimo“. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras             Saulius Margis 



 

 

PATVIRTINTA 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-159 

 

 

PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Pakruojo rajono sporto centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Pakruojo 

rajono sporto centro (toliau – Sporto centras) veiklos sritis ir rūšis, savininką, savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, priskirtus uždavinius, funkcijas ir veiklos 

tikslus, veiklos organizavimą ir valdymą, darbo santykius, turtą, lėšas ir jų naudojimo tvarką, 

veiklos priežiūrą, informacijos skelbimo tvarką, nuostatų keitimo tvarką, reorganizavimą, 

pertvarkymą ir likvidavimą, kitas, veiklos organizavimui svarbias, nuostatas. 

2. Sporto centro oficialus pavadinimas – Pakruojo rajono sporto centras, trumpasis 

pavadinimas – Sporto centras, kodas 190076290. 

3. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

4. Savininkas – Pakruojo rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), įstaigos kodas 

111102598, adresas: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis. 

5. Sporto centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pakruojo rajono 

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba), kuri: 

5.1. tvirtina nuostatus; 

5.2. priima sprendimus dėl:  

5.2.1. Sporto centro buveinės pakeitimo; 

5.2.2. Sporto centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo; 

5.2.3. Sporto centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

5.3. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos 

įgaliojimus;  

5.4. tvirtina Sporto centro teikiamų paslaugų įkainius;  

5.5. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose 

ir nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

6. Sporto centro buveinė – Pramonės g. 2B, LT-83163 Pakruojis. 

7. Sporto centro pagrindinė veikla – sportinis ugdymas ir kita sporto veikla. Kita 

papildoma Sporto centro veikla – neformalusis švietimas. 

8. Sporto centras rengia tam tikros kvalifikacijos sportininkus pagal plėtojamą sporto šaką: 

8.1. lengvoji atletika; 

8.2. krepšinis; 

8.3. futbolas; 

8.4. BMX dviračių sportas. 

9. Sporto centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 

sąskaitą banke ir antspaudą. 

10. Sporto centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, 

kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

SPORTO CENTRO VEIKLOS RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS, 

PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 
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11. Pagrindinė Sporto centro veiklos rūšis – sportinė veikla (kodas 93.1). 

12. Kitos veiklos rūšys: 

12.1. kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra (35.20.20); 

12.2. kitas keleivinis sausumos transportas (kodas 49.39); 

12.3.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 

68.20); 

12.4.sporto įrangos nuoma (kodas 77.21.40); 

12.5. sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51); 

12.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59); 

12.7. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60); 

12.8. sportinė veikla (kodas 93.1); 

12.9. sportinių įrenginių eksploatavimas (93.11.); 

12.10. sporto klubų veikla (kodas 93.12); 

12.11. kita sportinė veikla (kodas 93.19). 

13. Sporto centro tikslas – įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės sporto politiką Pakruojo 

rajone. 

14. Sporto centro uždaviniai: 

14.1. plėtoti sportą; 

14.2. vykdyti sporto ugdymo procesą, gerinti jaunimo užimtumą per sportą;  

14.3. organizuoti suaugusiųjų sporto veiklą; 

14.4. inicijuoti ir įgyvendinti sporto plėtojimo programas; 

14.5. organizuoti ir vesti sveikatingumo ir sporto renginius rajone; 

14.6. palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų valstybių sporto organizacijomis. 

15. Sporto centras, įgyvendindamas nustatytus tikslus ir uždavinius, vykdo šias funkcijas: 

15.1. rengia ir vykdo sporto plėtojimo, gyventojų poilsio organizavimo ir kitas programas, 

koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka; 

15.2. organizuoja ir koordinuoja sporto varžybas ir sveikatingumo renginius, sporto 

stovyklas, kitus sporto renginius Pakruojo rajone; 

15.3. pagal įstaigai priskirtą kompetenciją organizuoja, koordinuoja neįgaliųjų sporto 

renginius, taip prisidėdamas prie žmonių su negalia integracijos į visuomenę; 

15.4. organizuoja sportininkų mokymo procesą, atsižvelgdamas į žmogaus fizinių ir 

psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir amžiaus ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį; 

15.5. rengia sportininkus Sporto centro, Savivaldybės, apskrities ir Lietuvos Respublikos 

rinktinėms, sudaro sąlygas jiems dalyvauti šalies bei tarptautinėse varžybose; 

15.6. teikia ugdymo įstaigoms, sporto klubams ir kitoms jaunimo ir sporto organizacijoms 

metodinę ir organizacinę paramą sporto klausimais; 

15.7. moko vaikus ir suaugusiuosius lengvosios atletikos, futbolo, krepšinio ir BMX 

dviračių sporto; 

15.8. koordinuoja jaunimo ir sporto organizacijų sporto plėtojimo programas, projektus, 

priemones ir bendradarbiauja jas vykdant; 

15.9. skleidžia informaciją sporto klausimais, taip formuodamas teigiamą visuomenės 

požiūrį į sportą Pakruojo rajone; 

15.10. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio švietimo, kultūros kultūros ir sporto, 

kitomis įstaigomis bei organizacijomis sporto ir kitais klausimais; 

15.11. dalyvauja nario teisėmis kitų organizacijų veikloje; 

15.12. teikia atlygintinas mokamas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos patvirtintus 

teikiamų mokamų paslaugų įkainius; 

15.13. pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas. 

16. Sporto centras teisės aktų nustatyta išduoda neformaliojo švietimo ir sportininkų 

pasiekimų pažymėjimus. 
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III SKYRIUS 

SPORTO CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

17. Sporto centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius bei vykdomas funkcijas, 

pagal kompetenciją turi teisę: 

17.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus; 

17.2. Savivaldybės tarybai sutikus keisti plėtojamų sporto šakų profilį; 

17.3. nustatyta tvarka gauti paramą, lėšų iš valstybės, Savivaldybės biudžeto ir kitų 

finansinių šaltinių; 

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti paskirtu savivaldybės turtu 

ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis; 

17.5. gauti įstatymų numatytas lengvatas ūkinei veiklai organizuoti ir vykdyti; 

17.6. palaikyti ryšius su šalies ir užsienio valstybių partneriais ir sporto mokymo 

įstaigomis; 

17.7. teisės aktų nustatyta tvarka skatinti sportininkus, trenerius; 

17.8. teikti mokamas paslaugas; 

17.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis 

teisėmis. 

18. Sporto centras privalo: 

18.1. vykdyti nuostatuose numatytą veiklą; 

18.2. planuoti savo veiklą, rengti veiklos planus; 

18.3. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis; 

18.4. imtis priemonių užtikrinti Sporto centro darbuotojų saugumą ir saugias darbo 

sąlygas; 

18.5. rengti Sporto centro finansines, veiklos ir statistines ataskaitas; 

18.6. sudaryti darbuotojams profesinio tobulinimosi sąlygas. 

19. Sporto centras gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

 

IV SKYRIUS 

SPORTO CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

20. Sporto centras pavaldus Savivaldybės tarybai.  

21. Sporto centrui vadovauja direktorius, kuris į pareigas priimamas konkurso būdu. Sporto 

centro direktoriaus teises ir pareigas nustato nuostatai ir Sporto centro direktoriaus pareigybės 

aprašymas. Sporto centro direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.  

22. Sprendimą dėl Sporto centro direktoriaus priėmimo į pareigas, jo atleidimo iš pareigų 

priima Savivaldybės meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso, nuostatų ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

23. Sporto centro didžiausią leistiną darbuotojų skaičių tvirtina Savivaldybės taryba. 

24. Sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Savivaldybės meras. 

25. Sporto centro direktorius yra asignavimų valdytojas. 

26. Sporto centro direktorius: 

26.1. organizuoja Sporto centro darbą, kad būtų įgyvendinti Sporto centro tikslai ir 

atliekamos nustatytos funkcijos; 

26.2. atsako už pavestų uždavinių įgyvendinimą, analizuoja ir vertina Sporto centro veiklą, 

materialinius ir intelektinius išteklius; 

26.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir nuostatų; 

26.4. inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą; 

26.5. organizuoja Sporto centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta 

tvarka; 
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26.6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Sporto centro turtą, lėšas ir jais 

disponuoja; 

26.7. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją; 

26.8. inicijuoja Sporto centro struktūros, nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, darbuotojų 

pareigybių aprašymų, kolektyvinės sutarties rengimą; 

26.9. tvirtina Sporto centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus (trenerių tarifikacijas, kvalifikacines kategorijas), užtikrina, 

kad jų būtų laikomasi; 

26.10. nuostatus teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai, tvirtina vidaus tvarkos taisykles; 

26.11. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į 

darbą ir atleidžia iš jo Sporto centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

26.12. imasi priemonių sudarant sportuojantiesiems ir darbuotojams saugias ir sveikatai 

nekenksmingas darbo sąlygas; 

26.13. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais 

asmenimis; 

26.14. rūpinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, 

užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;  

26.15. organizuoja Sporto centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymą; 

26.16. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Sporto centro 

vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

26.17. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, 

sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems 

įpročiams aplinką;  

26.18. vykdo kitas darbdavio ir personalo valdymo funkcijas; 

26.19. atstovauja Sporto centrui valdžios ir valdymo, teisėtvarkos ir teisėsaugos bei kitose 

institucijose; 

26.20. nustato Sporto centro darbuotojų veiklos sritis; 

26.21. teikia metinę veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai tvirtinti; 

26.22. pagal savo kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas, Savivaldybės tarybos ir mero pavedimus. 

27. Sporto centro direktoriui negali eiti savo pareigų dėl ligos, atostogų, tarnybinės 

komandiruotės, taip pat ir kitų objektyvių priežasčių, Sporto centro direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui atlieka Sporto centro direktoriaus funkcijas. 

28. Sporto centro direktorius atsako už: 

28.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Sporto centre; 

28.2. Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą; 

28.3. bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Sporto centro veiklą skelbimą; 

28.4. tinkamą funkcijų atlikimą; 

28.5. Sporto centro nustatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimą; 

28.6. Sporto centro veiklos rezultatus. 

 

V SKYRIUS 

SPORTO CENTRO SAVIVALDA 

 

29. Sporto centre veikia patariamoji institucija – trenerių taryba. 

30. Trenerių taryba – kolegiali savivaldos institucija, kurią sudaro visi Sporto centre 

dirbantys treneriai. Sporto centro trenerių tarybai vadovauja Sporto centro direktorius. 

31. Posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. 

32. Sporto centro trenerių taryba: 

32.1. svarsto Sporto centro veiklos metinius planus, jų vykdymo eigą, kitus klausimus; 



5 

 

 

32.2. padeda Sporto centro administracijai spręsti socialines ir ekonomines sportininkų 

problemas; 

32.3. svarsto teorines ir praktines sportinio ugdymo aktualijas; 

32.4. svarsto Sporto centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus, teikia pasiūlymus 

šiais ir kitais su sportiniu ugdymu susijusiais klausimais. 

33. Sporto centro trenerių tarybos nutarimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau 

kaip 2/3 trenerių. Nutarimai priimami balsų dauguma. 

34. Sporto centre gali veikti ir kitos darbuotojų ir ugdytinių savivaldos institucijos. 

 

VI SKYRIUS 

SPORTO CENTRO DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ REGLAMENTAVIMAS 

 

35. Sporto centro darbuotojų darbo santykius, darbo apmokėjimo sąlygas reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

36. Darbuotojų funkcijos nustatomos darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

 

VII SKYRIUS 

SPORTO CENTRO TURTAS, LĖŠOS IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

 

37. Sporto centro savininko jam perduotas ir Sporto centro įgytas turtas nuosavybės teise 

priklauso Sporto centro savininkui, o Sporto centas šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

38. Sporto centras finansuojamas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų 

finansinių šaltinių.  

39. Sporto centras yra paramos gavėjas. Gautos finansinės paramos naudojimą 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

40. Sporto centras gali gauti ir nebiudžetinių lėšų (lėšos, gautos už transporto bei sporto 

bazės nuomą, renginius ir kitas mokamas paslaugas; teikiamų mokamų paslaugų įkainius tvirtina 

Savivaldybės taryba). Nebiudžetinės lėšos naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais. 

41. Sporto centro buhalterinė apskaita organizuojama ir metinių ataskaitų rinkinys, metinė 

veiklos ataskaita rengiami, teikiami ir skelbiami Buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, 

Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

SPORTO CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

42. Sporto centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, veiklos 

ir išorės finansinį auditą atlieka Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba. 

 

IX SKYRIUS 

SPORTO CENTRO DOKUMENTŲ VALDYMAS 

 

43. Sporto centras, organizuodamas dokumentų valdymą (dokumentų rengimą, tvarkymą, 

apskaitą ir saugojimą), vadovaujasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, 

Dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, 

reglamentuojančiais dokumentų valdymą. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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44. Sporto centras naudojasi Savivaldybės interneto svetaine, kurios adresas 

www.pakruojis.lt. Pranešimai ir informacija visuomenei apie Sporto centro veiklą skelbiami viešai 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

45. Nuostatai keičiami, pildomi Savivaldybės tarybos, Sporto centro direktoriaus 

iniciatyva. 

46. Nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Savivaldybės taryba. 

47. Sporto centras įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

48. Sporto centą reorganizuoja ir likviduoja Savivaldybės taryba vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

49. Šiuose nuostatuose neaptarti Sporto centro veiklos klausimai sprendžiami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 

 

Savivaldybės meras                        Saulius Margis 

 

 


